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FÖRSLAG 

Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling uppmanar utskottet för miljö, folkhälsa 

och livsmedelssäkerhet att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag: 

1. Europaparlamentet konstaterar att palmolja används alltmer både som biobränsle och i 

bearbetade livsmedel, där dess användning har ökat jämfört med andra vegetabiliska 

oljor så att runt 50 % av alla förpackade varor numera innehåller palmolja. 

2. Europaparlamentet noterar att palmolja svarar för ungefär en tredjedel av den totala 

globala konsumtionen av, och runt 60 % av den globala handeln med, vegetabiliska 

oljor. 

3. Europaparlamentet är bekymrat över de potentiella miljö- och samhällsriskerna till följd 

av prognoserna om en tredubbling av den globala efterfrågan på palmolja under de 

närmaste årtiondena.  

Användning av andra fetter och oljor 

4. Europaparlamentet konstaterar att palmolja används som ingrediens och/eller substitut i 

den jordbruksbaserade livsmedelsindustrin på grund av sin produktivitet och sina 

kemiska egenskaper, exempelvis i fråga om enkel lagring, smältpunkt och lägre pris 

som råvara.  

5. Europaparlamentet konstaterar även att palmkärnkaka används i EU för djurfoder, 

särskilt för gödning av mjölk- och biffkor.  

6. Europaparlamentet konstaterar att rapskakor/biprodukter också kan användas som 

proteinrikt foder som kan minska beroendet av global import av sojabönor. 

7. Europaparlamentet poängterar i detta sammanhang att de sociala, hälsomässiga och 

miljömässiga normerna är strängare i EU.  

8. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att införa en politik 

för att bättre utnyttja den rika tillgången på EU-producerat smörfett och därigenom 

minska beroendet av palmoljeimport från tredjeländer. 

Märkning 

9. Europaparlamentet välkomnar den bestämmelse i förordning (EU) nr 1169/2011 om 

tillhandahållande av livsmedelsinformation till konsumenterna som föreskriver 

obligatorisk märkning av olika typer av vegetabiliska oljor, däribland palmolja, i 

förteckningen över ingredienser i förpackade livsmedel.  

10. Europaparlamentet insisterar på att medlemsstaterna och bearbetningsföretagen ska 

tillämpa denna obligatoriska märkning för att möjliggöra spårbarhet och väl 

underbyggda köpbeslut.  

11. Europaparlamentet noterar den stora potentialen i att på digital väg informera 

konsumenterna om hållbart producerad palmolja i bearbetade varor, exempelvis via 

appar för scanning av streckkoder. 
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12. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att tillhandahålla fullständiga uppgifter om 

import, användning och konsumtion av palmolja i Europa. 

Hälsa 

13. Europaparlamentet framhåller resultaten från Europeiska livsmedelsbyråns studie1 och 

andra studier som visar att bearbetade vegetabiliska oljor, särskilt palmolja, innehåller 

gentoxiska och cancerframkallande främmande ämnen som bildas under förädlingen 

eller vid höga temperaturer, med potentiella hälsokonsekvenser.  

14. Europaparlamentet uppmanar med kraft medlemsstaterna att fortsätta att säkerställa 

efterlevnaden av livsmedelslagstiftningen och märkningen av produkter som tillverkas 

under användning av vegetabiliska fetter, däribland palmolja. 

15. Europaparlamentet noterar med oro att man i vissa medlemsstater alltjämt använder 

palmolja vid tillverkning av mejeriprodukter som exempelvis ost utan att detta anges på 

produkten, något som vilseleder konsumenterna. 

16. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att genomföra 

kampanjer för att informera konsumenterna om palmoljans särdrag och därigenom 

garantera deras hälsa och uppmuntra en medveten konsumtion. 

Drivkrafter bakom avskogning och geografisk utbredning 

17. Europaparlamentet konstaterar att palmoljeproduktion är en betydande drivkraft bakom 

en avskogning som sker i oroväckande omfattning i tropiska områden.  

18. Europaparlamentet konstaterar att 73 % av den globala avskogningen härrör från 

markröjning för jordbruksråvaror och 40 % från omvandling till storskaliga 

oljepalmodlingar med monokultur2. 

19. Europaparlamentet konstaterar att större delen av palmoljeproduktionen sker i Malaysia 

och Indonesien, som tillsammans står för 85 % av den globala produktionen, men att 

produktionen även är stor eller växande i Papua Nya Guinea, Liberia, Demokratiska 

republiken Kongo, Colombia och Peru.  

20. Europaparlamentet noterar även de omfattande och snabbt tilltagande förändringarna, 

med en fördubbling eller tredubbling av de för palmoljeändamål omvandlade arealerna 

under ett eller två årtionden i dessa de sju främsta exportländerna och med upp till 15-

procentiga förluster av skogstäcket på bara lite drygt ett årtionde.  

21. Europaparlamentet noterar komplexiteten i den globala avskogningens drivkrafter, 

såsom markröjning för boskap och jordbruksgrödor, särskilt för att producera sojafoder 

för boskap i EU, liksom även palmolja, stadsutbredning, avverkning och annan intensiv 

                                                 
1 EFSA Journal, vol. 14(2016):5, artikelnr. 4426 [159 s.], https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4426. 
2 The impact of EU consumption on deforestation: Comprehensive analysis of the impact of EU consumption on 

deforestation, 2013, Europeiska kommissionen, 

http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/1.%20Report%20analysis%20of%20impact.pdf (s. 56). 

 

https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4426
http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/1.%20Report%20analysis%20of%20impact.pdf
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jordbruksverksamhet.  

22. Europaparlamentet inser att det behövs ett helhetsgrepp som beaktar alla faktorer bakom 

avskogning, med åtgärder och samarbete i både producent- och konsumentländer. 

Miljöeffekter  

23. Europaparlamentet inser betydelsen av att bevara regnskogen och den biologiska 

mångfalden. Parlamentet är djupt oroat över att tropisk skog med extrem biologisk 

mångfald omvandlas till palmoljeodlingar med monokultur på bekostnad av naturliga 

livsmiljöer och ekosystem som inte går att ersätta och som innehåller oräkneliga kritiskt 

hotade och inhemska arter.  

24. Europaparlamentet noterar effekterna av stora oljepalmmonokulturer, som ökar 

förekomsten av skadegörare, vattenföroreningar från jordbrukskemikalier och 

markerosion och påverkar kolsänkorna och ekologin i hela regionen, vilket hindrar 

djurarters migration.  

25. Europaparlamentet konstaterar att bruket att bränna tropisk skog och torvjord, bland 

annat för att omvandla mark med sikte på insatsvaror för livsmedels- och 

energisystemen, är förenad med kraftiga miljöskador, bland annat genom utsläpp av 

stora volymer växthusgaser. 

Följder för lokalsamhällen, markrofferi och småbrukare 

26. Europaparlamentet konstaterar att omvandling till palmoljeodlingar med monokultur 

har mycket negativa följder för skogsinvånare, bland annat småskaliga jordbrukare, som 

i allt högre grad avhänds sin egendom eller förflyttas till de minst bördiga arealerna.  

27. Europaparlamentet noterar med oro förekomsten av avverkning, markrofferi och 

olagliga eller tilltvingade förvärv av odlingsmark. Parlamentet noterar vidare att 

förstörelse av regnskog även innebär förstörda utkomstmöjligheter för de 

självförsörjande befolkningsgrupper som är beroende av den. 

28. Europaparlamentet konstaterar att social orättvisa och undermåliga arbetsvillkor råder 

på vissa odlingar. 

29. Europaparlamentet uppmanar därför berörda myndigheter i ursprungsländerna att 

respektera de mänskliga rättigheterna, däribland skogsinvånares markrättigheter, och att 

stärka de miljömässiga, sociala och hälsomässiga åtagandena under iakttagande av de 

frivilliga riktlinjerna om besittningsrätt till mark utfärdade av FN:s livsmedels- och 

jordbruksorganisation (FAO)1. 

Landsbygdsutveckling och agroekologiska metoder 

30. Europaparlamentet anser att bevarandet av regnskogen bör kombineras med hållbar 

landsbygdsutveckling för att förebygga fattigdom och främja sysselsättning i berörda 

                                                 
1 FN:s livsmedels- och jordbruksorganisations frivilliga riktlinjer för ansvarsfull förvaltning av markinnehav, 

fiskeri och skog inom ramen för nationell livsmedelstrygghet, Rom 2012,  

http://www.fao.org/docrep/016/i2801e/i2801e.pdf.  

http://www.fao.org/docrep/016/i2801e/i2801e.pdf
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områden, och uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att på detta sätt bidra till 

regional samhällsekonomisk utveckling. 

31. Europaparlamentet är medvetet om att odling av palmolja fyller en funktion som del av 

olika samodlingssystem genom att den säkrar en värdefull inkomst för småbrukare. 

32. Europaparlamentet anser att insatser för att hejda avskogningen måste inbegripa lokal 

kapacitetsuppbyggnad, tekniskt bistånd, utbyte av bästa praxis mellan grupper samt stöd 

för att hjälpa småbrukare att utnyttja sin befintliga odlingsmark på effektivast möjliga 

sätt utan att tillgripa mer skogsomvandling. Parlamentet framhåller i detta sammanhang 

agroekologiska metoders stora potential att maximera ekosystemens funktioner genom 

tekniker för odling, skogsjordbruk och permakultur med stor mångfald utan att göra sig 

beroende av insatsvaror eller monokulturer. 

Biobränslen 

Odling av palmolja som biobränsle 

33. Europaparlamentet konstaterar att konsumtionen av palmolja i Europa till stor del kan 

hänföras till dess användning som biobränsle.  

34. Europaparlamentet konstaterar att 70 % av de biobränslen som förbrukas i EU odlas 

eller produceras i EU, och av de biobränslen som importeras till EU är 23 % palmolja, 

främst från Indonesien, och 6 % soja1. 

35. Europaparlamentet konstaterar att användningen visserligen varierar mellan 

medlemsstaterna men att palmolja upplevt en enorm tillväxt som första generationens 

biodiesel, med en ökning på 2,6 miljoner ton, eller 606 %, mellan 2010 och 2014. 

Palmoljans totala andel av den i EU förbrukade biodieseln ökade från 6 % 2010 till 

nästan en tredjedel (31 %) 2014, och närmare hälften av all palmolja i EU användes 

som drivmedel2. 

Indirekta effekter, däribland indirekt ändring av markanvändning 

36. Europaparlamentet konstaterar att efterfrågan på biobränsle i EU har indirekta effekter 

förenade med förstörelse av tropiska skogar.  

37. Europaparlamentet konstaterar att vissa produktionskanaler för biobränsle ökar de totala 

växthusgasutsläppen när utsläppen från indirekt ändrad markanvändning beaktas3, och 

att biodiesel av palmolja är det biobränsle som släpper ut mest4. 

38. Europaparlamentet begär därför att den fulla energikostnaden för odling av 

biobränslegrödor ska beaktas i analysen av biodiesel som alternativ bränslekälla och att 

utsläpp från indirekt ändrad markanvändning i samband med produktion av biobränslen 

                                                 
1 Eurostat – Supply, transformation and consumption of renewable energies, årsuppgifter (nrg_107a), 

Globiomstudien The land use change impact of biofuels consumed in the EU, 2015, och http://www.fediol.be/. 
2 Ibid. 
3 Kommissionens lägesrapport om förnybar energi (SWD(2015) 0117). 
4 Globiomstudien The land use change impact of biofuels consumed in the EU, 2015. 

http://www.fediol.be/
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ska beaktas fullt ut i direktivet om förnybar energi.  

39. Europaparlamentet anser i enlighet med principen om en konsekvent politik för 

utveckling att biobränslen inte får orsaka avskogning eller påverka 

livsmedelstryggheten och rätten till livsmedel i tredjeländer, med syftet att det offentliga 

stödet till biobränslen producerade av palmolja ska fasas ut. 

Första och andra generationens biobränslen 

40. Europaparlamentet konstaterar att första generationens biobränslen är dominerande och 

att andra generationens biobränslen inte är kommersiellt tillgängliga. Parlamentet 

uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att stödja vidareutveckling av nästa 

generations biobränslen för att undvika avskogning. 

41. Europaparlamentet efterlyser en snabb utfasning av alla incitament till biobränslen 

framställda av palmolja, eftersom dessa driver på en konkurrens om mark på bekostnad 

av livsmedelsproduktionen, leder till avskogning och därför avsevärt bidrar till 

växthusgasutsläppen.  

42. Europaparlamentet hänvisar till Globiumstudien, som visar att en slående hög andel av 

växthusgasutsläppen kan hänföras till palmolja.  

43. Europaparlamentet efterlyser ett system för obligatorisk ursprungsmärkning av 

innehållet i biobränslen. 

Insyn i leveranskedjan  

44. Europaparlamentet anser att spårbarhet i livsmedelskedjan är en nödvändighet för 

importörer och konsumenter, särskilt för att de ska kunna skilja mellan lagligt och 

olagligt producerad palmolja respektive hållbara och icke hållbara källor till palmolja 

med tillhörande biprodukter.  

45. Europaparlamentet konstaterar att insyn i leveranskedjan gör det möjligt att få 

information om palmolja med ursprung i högriskområden. 

Certifiering 

46. Europaparlamentet inser den stora betydelsen och potentialen hos de olika typerna av 

frivilliga certifieringssystem för hållbara palmoljeprodukter och anser att de måste ta 

hänsyn till produktionens miljömässiga och sociala följder.  

47. Europaparlamentet konstaterar att revisionsrätten kommit fram till1 att vissa 

certifieringssystem inte garanterar att palmoljan är verkligt hållbart producerad och 

därför inte är effektiva vad gäller att säkerställa relevanta normer och efterlevnad av 

dessa.  

                                                 
1 Europeiska revisionsrättens särskilda rapport nr 18/2016 (ansvarsfrihet för 2015): EU:s system för certifiering 

av hållbara biodrivmedel 

http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_18/SR_BIOFUELS_SV.pdf.http://www.eca.europa.

eu/Lists/ECADocuments/SR16_18/SR_BIOFUELS_SV.pdf  

http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_18/SR_BIOFUELS_SV.pdf
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_18/SR_BIOFUELS_SV.pdf
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_18/SR_BIOFUELS_SV.pdf
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48. Europaparlamentet konstaterar i synnerhet att revisionsrätten ansåg att en del system 

inte är tillräckligt transparenta eller har partiska förvaltningsstrukturer som innebär risk 

för intressekonflikter och ineffektiv kommunikation. Rätten kritiserade även 

standarderna för hållbarhetskriterier, däribland konflikter om besittningsrätt till mark, 

tvångsarbete/barnarbete och undermåliga arbetsförhållanden för jordbrukare, och ansåg 

att dessa brister resulterar i otillförlitlig statistik och överskattning av mängden 

hållbarhetscertifierade biobränslen. 

49. Europaparlamentet är därför även bekymrat över att EU:s certifieringssystem för 

hållbart producerade biobränslen inte är helt tillförlitligt, och anser att 

certifieringssystemen bör vidareutvecklas och hela tiden bättras på för att säkra en 

verkligt hållbar palmoljeproduktion och faktisk efterlevnad av tillämpliga standarder.  

50. Europaparlamentet begär att domstolens relevanta rekommendationer genomförs, enligt 

vad kommissionen enats om. 

51. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att säkerställa tillförlitliga standarder och 

verka för starka och bindande ramverk för att garantera en hållbar palmoljeproduktion.  

52. Europaparlamentet anser att även de biprodukter från oljepalmen (palmkärnmjöl eller 

palmkärnkaka) som används i EU måste omfattas av certifiering. 

Initiativ 

53. Europaparlamentet välkomnar varje initiativ med flera aktörer som syftar till att 

fastställa och införa ambitiösa standarder för hållbar palmoljeproduktion, däribland 

mänskliga rättigheter, markrättigheter och arbetstagares rättigheter. 

54. Europaparlamentet stöder målen i FN:s initiativ om hållbar palmolja och 

Amsterdamförklaringen från 2015 om en avskognings- och konfliktfri leveranskedja 

senast 2020. 

55. Europaparlamentet noterar potentialen i initiativ såsom New York-deklarationen om 

skogar1, vars syfte är att bidra till uppnåendet av den privata sektorns mål att 

avskogning till följd av produktion av jordbruksråvaror såsom palmolja, soja, papper 

och nötkött ska vara avskaffad senast 2020. Parlamentet konstaterar att vissa företag har 

ambitiösare mål, men samtidigt som över 60 % av de företag som är sysselsatta med 

palmolja har anammat sådana initiativ är hittills bara 2 % i stånd att spåra palmoljan de 

handlar med tillbaka till dess ursprung2. 

56. Europaparlamentet uppmanar kommissionen, medlemsstaterna och industrin att stödja 

initiativ såsom ”High Carbon Stock”-ansatsen, som fastställer områden som är lämpliga 

för oljepalmodling, exempelvis skadad mark med dålig förmåga att lagra koldioxid och 

litet naturvärde, för att på så vis stödja verkligt hållbar palmoljeproduktion utan 

omvandling av skogar och med respekt för ekosystem med högt bevarandevärde. 

Dialog för bättre förvaltning i producentländer  

                                                 
1 FN:s klimattoppmöte 2014 
2 http://forestdeclaration.org/wp-content/uploads/2015/09/2016-NYDF-Goal-2-Assessment-Report.pdf  

http://forestdeclaration.org/wp-content/uploads/2015/09/2016-NYDF-Goal-2-Assessment-Report.pdf
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57. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att i tillämpliga fall intensifiera dialogen 

med regeringar i palmoljeproducerande länder och företag, bland annat genom bilaterala 

avtal med producentländer, för att uppmuntra effektiv miljölagstiftning som förhindrar 

skadliga förändringar av markanvändning och för att förbättra miljöstandarderna, 

bevarandet av biologisk mångfald, de mänskliga och sociala rättigheterna och 

markrättigheterna, arbetslagstiftningen, insynen i besittningsrättsliga förhållanden och 

företagens ägande samt samråden med lokalbefolkningar för att undvika markrofferi. 

EU:s rättsliga ram, bland annat med uppmaningar till kommissionen 

58. Europaparlamentet är medvetet om att EU är den tredje största importören av palmolja 

och palmkärna i världen och framhåller behovet av att införa regler som säkerställer en 

verkligt hållbar palmoljeproduktion. 

59. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att stärka befintliga 

kontrollinstrument och ta till alla sätt som krävs för att förhindra import till EU av 

palmolja som produceras till följd av avskogning, och att upprätta ett regelverk med 

starka och verkställbara åtgärder för att garantera att alla aktörer längs hela 

leveranskedjan, däribland europeiska finansinstitut, och deras investeringar och lån 

endast är inblandade i en verkligt hållbar palmoljeproduktion som säkerställer skyddet 

av skogar, skogsbefolkningar och biologisk mångfald. 

60. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att tydligt fastställa påföljder för bristande 

efterlevnad och samtidigt upprätthålla handelsförbindelserna med tredjeländer. 

Förebildlig och befintlig lagstiftning  

61. Europaparlamentet tittar på kakaosektorns modell när det gäller att införa internationella 

standarder för hållbar palmoljeproduktion, och konstaterar att mekanismer liknande 

EU:s timmerförordning kan bidra till att endast lagligt producerade varor släpps ut på 

EU-marknaden. 

62. Europaparlamentet vill att det i EU:s politik för biobränslen införs effektiva 

hållbarhetskriterier som skyddar mark av stort värde för den biologiska mångfalden, 

stora kollager och torvmarker och som inbegriper sociala kriterier. 

Användning av bilaterala avtal och handel  

63. Europaparlamentet konstaterar att mekanismer såsom frivilliga partnerskapsavtal kan 

bidra till att klargöra problem kopplade till lagenligheten i markrofferi och 

skogsomvandling genom att ge upphov till nationella markreformer och insyn i 

besittningsrättsliga förhållanden.  

64. Europaparlamentet vill att bilaterala avtal ska användas som katalysatorer för ett 

verksamt miljöskydd, bland annat genom att differentierade tullavgiftssystem tillämpas 

beroende på om palmoljan är hållbart producerad eller ej eller genom att icke hållbart 

producerad palmolja och dess derivat utesluts ur frihandelsavtal.  

65. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att inkludera en icke-avskogningsgaranti 

och behovet av att respektera folkgruppers rättigheter i förhandlingar om handelsavtal 
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med palmoljeproducerande länder.  

Bistånd och kapacitetsuppbyggnad 

66. Europaparlamentet trycker på behovet av att stödja utvecklingsländer med de medel 

som krävs för att förbättra förvaltnings-, verkställande- och rättsförfarandena på lokal, 

regional och nationell nivå i syfte att skydda skogar och torvmarker och ge större 

utbredning åt agroekologiska jordbruksmetoder.  

67. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att uppmuntra utbyte av bästa praxis om 

insyn och samarbete mellan regeringar och företag som använder palmolja och att 

tillsammans med medlemsstaterna arbeta tillsammans med tredjeländer för att utforma 

och införa nationella lagar och respektera befolkningsgruppers hävdvunna 

markrättigheter som säkerställer skydd för skogar och skogsbefolkningar och deras 

utkomstmöjligheter. 

Befintliga EU-åtaganden och en handlingsplan 

68. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att respektera EU:s internationella 

åtaganden, bland annat från klimatkonferensen i Paris (COP 21), FN:s skogsforum 

(UNFF)1, FN:s konvention om biologisk mångfald (UNCBD)2, New York-

deklarationen om skogar, det hållbara utvecklingsmålet att hejda avskogningen senast 

20203 samt Flegt-handlingsplanen, och att öka ansträngningarna för att utarbeta en 

detaljerad EU-handlingsplan för att synligt och eftertryckligt skydda skogar och 

skogsbefolkningars rättigheter och lägga fram konkreta förslag för att hejda avskogning 

och skogsförstörelse med bestämmelser om handel med jordbruksråvaror, särskilt 

palmolja, och om stävjande av bruket att klassificera monokulturodlingar som 

återbeskogning. 

69. Europaparlamentet understryker behovet av att placera sociala och miljömässiga 

kriterier, däribland rätten att tillgå mark, framför ett rent ekonomiskt vinstintresse i 

bedömningen av olika skogsstrategier. 

70. Europaparlamentet efterlyser mer forskning om hållbart foder på EU-nivå för att det ska 

utvecklas alternativ till oljepalmprodukter för det europeiska jordbruket. 

  

                                                 
1 Slutsatserna från FN:s skogsforum. 
2 FN:s konvention om biologisk mångfald, Aichimålen: https://www.cbd.int/sp/targets/  
3 Mål för hållbar utveckling, artikel 15.2, målet att hejda avskogningen: 

https://sustainabledevelopment.un.org/sdg15  

https://www.cbd.int/sp/targets/
https://sustainabledevelopment.un.org/sdg15
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